
 زاد الليل، وإن كان يعود على أقرب مذكور وهو النهار فيزيدطلع النهار
 أن شمميئا مممن)(يولج الليل في النههار(فهذا فيه نظر لكن توجيهه )

الليل يكون جزءا من النهار هذا توجيه، أن شيئا من الليممل يكممون جممزءا
من النهار، فإذا كان شيء من الليل جزءا من النهممار معنمماه زاد النهممار،
يعني كأنه يقول مثل دخل الليل في النهار فصار نهارا، دخل الليممل فممي
النهار فصار نهارا، وحينئذ وش اللي يزيممد؟ النهممار، والعكممس بممالعكس،
ءء خخل الليل فممي النهممار فيكممون جممز ييد لكن الظاهر من الية الكريمة أنه 

 أدخلت هذا في الساقية فممي هممذه الرض،:من النهار ليل، الن لو قلت
لل ل؟   فممي الرض الجممزء الممذي دخممل مممنالخرجممةتعرفممون السمماقية و

يت الليل فممي النهممار جعلممت جممزءا ذذا أدخل ذة، إ الساقية جعل الرض ساقي
ذل وحينئذ يكون الليل هو الذي يطول، إيل ج الليل في النهممار من النهار لي
وإيل ج النهار في الليل ل شك أنه دال علممى كمممال قممدرة اللممه سممبحانه
للهم على أن يولجمموا جممزءا يسمميرا مممن وتعالى؛ لن الخلق لو اجتمعوا ك
الليل في النهار أو بالعكس ما استطاعوا أبدا، ثم هذا اليل ج أيضمما إيل ج
بالنظام، اش معنى بنظام؟ أي أنه يأتي شيئا فشيئا حتى تتكيممف طبمماع
البشر بهذا اليل ج ما ظنكم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعممة واحممدة يعنممي
مثل اليوم صار الليل ثمان ساعات وخمسة وثلثيممن دقيقممة، فممي الليلممة
القادمة صار اثني عشر ساعة وخمس دقائق، ماذا تكون حال الناس؟

.مضطربة :الطلب
 تضطرب لكنه سبحانه وتعالى يولجه شيئا فشيئا، هذا مممن جهممة:الشيخ

نن سمبب الطضطراب، من جهة أخرى لو ولج هكذا دفعمة أنتمم تعرفمون أ
ررب الشمس من مسامتة الرؤوس، وإذا قربممت الشمممس يق طول النهار 
من مسامتة الرؤوس فل بد أن تكون شمديدة الحممرارة، معنممى ذلممك أن
يكون اليوم هذا في عز الشتاء واليوم اللي يليه في عز الصمميف، وهممذا
طضرر عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى يولجه شيئا فشيئا وهذا من تمام
القدرة والحكمة والرحمة، أيضا إيل ج الليل في النهار وبالعكس له تأثير
عظيم على الجو؛ لنه ينقلب من بارد شديد على طول الزمن إلى حممار
شديد على طول الزمن أيضمما، ألممم تعلممموا أن هممذه الحممرارة الشممديدة
تقتل من الجراثيم الضارة ما ل يعلم به إل الله عز وجل، ولهذا لنضرب

 ولهذا أكثر ممما... مثل بسيطا كلنا نشاهده: البعوض إذا اشتد الحر مات
يكثر في الزمن الذي بين الحمر والشمتاء، الشمتاء كمذلك شمدة المبرودة
لل الله عز وجل، ومممن تقتل الجراثيم، تعيش على الحرارة ول يعلم بها إ



ثمم قممال العلمماء: إن أكمثر أهممل الرض أمراطضما هممم المذين علممى خمط
الستواء وما قاربه لماذا؟ لنه ليس عنممدهم شممتاء يقتممل أو صمميف حممار
ذذا إيل ج الليممل فممي النهممار يقتل أيضا وهذا أمر مشاهد، أي نعم، طيممب إ

ككم ولهذا خح يولج الليل فههي النهههار ويولههج النهههار ((  ...فيه عدة 
. ))في الليل 

يشلغل)) وسخر الشمس والقمر ((  أي ذللهما لعباده، أنا الن عندي 
 برنامج نور على الدرب عندكم حممد إلممى السمماعة .. في الذاعة ...عند

لل نأخذ الحديث؟..تسعة وربع   نمشي في التفسير و
: نمشي في التفسيرالطلبة
))  وسخر الشههمس والقمههر((: نمشي في التفسير؟ طيممب الشيخ

كمممن؟ خل نللهممما  نللهممما، ذ كرهما أي ذ نخ الشمس معروفة والقمر معروف، سمم
نن في الشمس والقمر من المصممالح العظيمممة للعبمماد لمصالح العباد، فإ
خرفه أهل العلم بهذا الشأن، مصالح عظيمة، هذه الشمس والقمممر ما يع
كمهما؛ لن ذلك ليممس بمالعلم النممافع الكممبير رج كلهما ول ح كق خث نين الله لنا  ما ب
لنا؛ فالجهل به ل يضر والعلم به من فضول العلممم إن لممم يشمملغلك عممما
نيممن المصممالح الممتي تممترتب علممى تسممخير رل به، إنما ب خلغ هو أهم منه فاشت

  فبالشمممس))  وسخر الشههمس والقمههر((الشمس والقمر قممال: 
لل ل؟ ويكممون أيضمما نضممج الثمممار، وتكممون النمموار يكون النهممار والليممل و
كلم مممن الطاقممة بعممد خممرو ج العظيمممة، ممما رأيكممم مثل ممماذا يتمموفر للعمما
ففر الكهرباء، وتوفر أيضا تليين الشمياء كو يت الشمس؟ كثير ل يحصى؛ لنها 
تحتمما ج إلممى تلييممن وإلممى حممرارة، ثممم إنممه فممي الزمنممة الخيممرة صمماروا
فخر يسمم يستنتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة، أممما القمممر ف
خره فممي الليممل، وبممما يحصممل منممه ممن العلممم لنا أيضا بما يحصل من نممو
بالحسمماب وعممدد السممنين وممما إلممى ذلممك، وإن شممئتم المزيممد مممن هممذا
فراجعموا كتمماب مفتمماح دار السممعادة لبمن القيمم رحممه اللمه ذكمر ممن
يره أيضا ذلك لكممن مصالح الشمس والقمر أشياء عديدة كبيرة، وذكر غي
ذل وبحممث العلممماء علممماء يجد النسان الفممرق بيممن بحممث ابممن القيممم مث
الطبيعممة؛ لن علممماء الطبيعممة ينظممرون إلممى هممذه الشممياء مممن زاويممة
نيممة محضممة ل يممتربى فيهمما النسممان تربيممة دينيممة، ول فد مظلمة حالكممة ما
يعرف بها قدرة الله ونعمته، لكن إذا تكلم مثممل ابممن القيمم رحمممه اللمه

 أن هذا دائما برحمة الله وقدرته وحكمته فيجد النسممان مممع ..في ذلك
ذة لله عز وجل وتعظيما له خمه بهذا الكم من العلوم يجد مع ذلك خشي عل



ومحبة له.
خكه )) يجري (( منهما )) كل ((قال "  كل كف  يوم)) للجل مسمى (( في 

لل من أين؟ من الشمممس والقمممر، يجممري يعنممي يسممير فممي يك القيامة " 
خة ككمم كهه ابممن عبمماس رطضممي اللممه عنممه بفل نب كلك شمم خكه، لجل مسمى، الف كل كف
ءص فممي أعله، نعممم، وفممي أسممفله رر يقمم الملغزل، فلكة الملغزل عبارة عن 
كزل، يمكن شمماهده بعضممكم، نعممم هممذه ييلغ عود ينطوي عليه الحبل الذي 

، الفلممكويحكممم ...تدور؛ لن المرأة اللي تلغزل تبرمه هكذا حممتى يممدور 
هذا للشمس فلك تدور به وللقمر فلك يدور به. 

لل منهممما دليممل علممى أنهممما يسمميران بممذاتهما وفي إسناد الجريان إلى ك
ويممدوران علممى الرض، وهممذا شمميء مشمماهد أن الشمممس تممدور علممى
يء علماء الهيئممة ممن أن الرض همي المتي الرض وكذلك القمر، وما ادعا
تدور والشمس ل تدور حول الرض فإننا نكممذبهم حممتى يقمموم لنمما دليممل
ذة أمممام اللممه عممز وجممل فممي الخممرو ج عممن ظمماهر حسي ما يكون لنا حج
كلمه، وإل فالواجب علينا نحممو هممذه المممور أل نخممر ج عممن ظمماهر كلم
كق مممن غيممره، كلمم الله؛ لن الله تعالى هممو الخممالق، والخممالق أعلممم بممما خ

لل ل نلم هذا و كس ؟يم
نلم :الطلب كس .يم
ينممه فل يمكممن :الشيخ مسلم، ولن كلم الله عز وجممل أوطضممح الكلم وأبي

أن يكون فيه شيء من التعقيد ل اللفظي ول المعنمموي، بممل هممو واطضممح
في المعنى ظاهر، ولن كلم الله عز وجل أصممدق الكلم فل يمكممن أن
رر لم يكمن، أو بممأمر يكممون الواقممع علممى خلفممه، كرنا الله عز وجل بأم يخب
كن رد يكون البيان إليممه، يعنممي أنممه يحممب البيمما لب أح ولن الله عز وجل أح

كله تعممالى:  رأ قممو كر ييا ن اللههه لكههم أن ((لعباده أكثر من أي أحممد، واقمم يب
 وما أشبهها من اليات الدالة على أن الله عز وجممل يريممد أن)) تضلوا

كمممن تكلممم فين لعباده ما يهتدون به، فإذا كان سبحانه وتعالى هو أحممب  يب
نن أحببالبيان أو هو  من يكون البيان إليه أحب وهو الله عممز وجممل، فممإ

ذذا فنحممن الله تعالى ل يمكن أن يقول في كلمه ما ليس فيه بيان لنمما، إ
خمممن أجممل دوران يقب الليممل والنهممار  فذبهم ونقول: كذبتم أن يكون تعمما نك
الرض، بل تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الشمممس علممى الرض،

كف أن الكبير يدور على الصمملغير؟  كة في ذلك؛ هم يقولون كي ممماوول غراب
في مانع نحن معكم بأن الشمس أكبر من الرض لكن ما المانع من أن
يكون الجزء الكبير أو الجرم الكبير هو الذي يدور علممى الصمملغير، ونحممن



إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يضيف هذه الحركممة
ننة ففممي القممرآن يقممول لسمم خسها، وكذلك إذا نظرنا إلى ال إلى الشمس نف

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عا ن كهفهم ذات ((الله تعالى: 
، وفي القرآن يقممول)) اليميا ن وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

ككر ربي حتى تههوارت ((الله تعالى:  ذذ إني أحببت حب الخير عا ن 
سههخر (( وفمممي القمممرآن يقمممول: ))،  بالحجههاب((  أي الشممممس))

لل يجههري إلههى ألجههل مسههمى   هممذه سممتة))الشمس والقمههر كه
كههل (( مثممل ))والشمس تجههري لمسههتقر لههها  ((مواطضممع، نعممم 

نن هممذه الفعممال تقممع مممن))يجري للجل مسمى    كلهمما تممدل علممى أ
الشمس، لو كان هممذا يمأتي بمدوران  الرض لقمال: وتمرى الشممس إذا
طلعوا عليها؛ لن إدارة الرض فنحن الذين نطلع على الشمممس ممماهي
ءب للنمماس بممما بالشمس اللي تطلممع علينمما، وأممما قممولهم: إن هممذا خطمما
يشاهدونه بأعينهم والمر على خلفه يعني إذا طلعت حسب رؤية العين
يلع عليها فبماذا نجيبهم؟ نقول: هذا خلف وفي الواقع أننا نحن الذين نط
أمر الله، ول يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إل بدليل محسمموس يمكننمما
نج به أمام الله عز وجل؛ لن الله سيحاسبنا يقممول: لممماذا عممدلتم كت أن نح

إذاعن كلمي إلى كلم غيري؟ والخطاب من اللممه سممبحانه وتعممالى: )(
() تممزاور هممي أي تميممل، ولممو كممان ذلممكطلعت تزاور عا ن كهفهههم

() لممو كممانوإذا غربتبدوران الرض لكان الرض هي الممتي تميممل، ()
يرب عن الشمس، أممما فممي هذا بدوران الرض لكان الرض هي التي تلغ
ننة فقممد قممال النممبي صمملى اللممه عليممه وسمملم لبممي ذر حيممن غربممت لس ال

 ) أتممدري أيمن تممذهب؟ أسممند الممذهابأتدري أيا ن تذهب؟الشمس: ( 
إليها، عنممدما غربممت، ولممو كممانت الرض هممي الممتي دارت حممتى اختفممت
ذل، والحاصل أنه يجب الشمس لكان يقول: أتدري أين تذهب الرض. مث
نن الشمس هممي الممتي تممدور علممى كذ بظاهر القرآن وأ ذبا أن نأخ علينا وجو
ننممه بممدورانها يحصممل اختلف الليممل والنهممار، هممذا الممواجب، ول الرض وأ
ذدا إل إذا قام الدليل الحسممي علممى خلف ذلممك كد عن هذا أب يجوز أن نحي
كم يف الكلم عمن ظماهره؛ لننما نعلمم علم فإنه حينئذ يتعين التأويل، وصمر
خلف الواقممع، أممما شمميء يقولممونه بأوهممامهم نن القممرآن ل يخمما اليقيممن أ
كد عممن يرونه فإننا ل نمموافقهم علممى ذلممك، ول يسممع المممؤمن أن يحيمم فد ويق
ذدا، أممما مسممألة الرض هممل تممدور أو ممما خر كلم الله لمجرد قولهم أب ظاه
كرة ومممع فذب فيمكممن أن يكممون لهمما دو فدق ول نك تدور فنحن نقول: ل نص



ذلك للشمس دورة، هم يقولون إذا أقررتممم بممدوران الرض لزمكممم أن
تقولمموا: إن الشمممس ثابتممة، فنقممول: ليممس ذلممك بلزم يمكممن يكممون
للشمس دورة وللرض دورة أخرى ول مانع مممن ذلممك، ولكممن مممع هممذا
خلغممي يضممول العلممم الممذي ل ينب يف نن الكلم فممي دوران الرض ممن  نقممول: إ
ككر أنهم رذ يي ذل يحتا ج إلى معرفة ذلك كما  كته به إل رج خضيع وق يي للنسان أن 
كهة وما أشممبه ذلممك مممما هممو معممروف نج يحتاجون إليه في الصواريخ المو
عند أهله فحينئذ إذا احتا ج إليه فل حر ج أن يبحث فيه، أما إذا لممم يحتممج
خمممن أن تعلممم أنهمما تممدور أو ل إليه فنقول: هذا طضياع وقت، وما الفائممدة 

ذرا سواء كانت تدور أو ل تدور، نعم نن الله جعلها قرا  .تدور؟ احمد الله أ
 يحتمل أن تكممون اللم للعاقبممة)) كل يجري للجل مسمى ((وقال: 

أي كل يجري حتى ينتهي لهممذا الجممل، ويحتمممل أن تكممون اللم بمعنممي
كل يجري إلههى ألجههل مسههمى ((إلى كما جاءت به في موطضع آخر 

ذة، وهممو كممذلك،)) نن لهذا الجريممان غايمم ، وعلى كل حال فهي تدل على أ
ألجل((  وقمموله: هذه اللغاية فسممرها المؤلممف بقمموله: " يمموم القيامممة "

كمن؟ عند الله سممبحانه وتعممالى، وهممو معلمموممسمى نين عند   )) أي مع
رين كت ذذا فهممذه الشمممس والقمممر ليسممتا أبممدي ذممما عنممدنا، إ عنده وليس معلو

خئبممان كممما قممال تعممالى:  وسخر لكم الشههمس والقمههر ((لكنهما دا
رين لكن لهما أجل )) دائبيا ن نر خم لل يجري للجههل مسههمى(( أي مست ك

(( 
خمممن))ذلكم الله ربكم له الملههك  (( خكممر  يذ  الشممارة تعممود إلممى ممما 

خكممر مممنذلكههمالتسممخير والجريممان انتبممه! أقممول: () يذ () تعممود إلممى ممما 
()؟سخرالتسخير والجريان، أو تعود إلى الفاعل في قوله: ()

: الفاعل.الطالب
نكر،الشمميخ كرد مممذ فخر اللممه فالمشممار إليممه الن مفمم ذذا ذلكممم المسمم : إ

كراعممى فممي اسممم الشممارة يي والمخاطب جماعة ذكور، وهنا نسأل: ممماذا 
كشار إليه؟ نقول: أما اسممم كطب أو الم كعي المخا وكاف الخطاب؟ هل يرا
كطب، كعى فيها المخمما كعى فيها المشار إليه، وأما الكاف فيرا كرا يي الشارة ف
كت رر كة إناث يمما ياسممر! أشمم كع ذبا جما خط رين مخا كل يج كت إلى ر رر كش عرفت؟ فإذا أ

ذبا جماعة إناث ماذا تقول خط ؟إلى ذكرين مخا
 هذان.:الطالب
: ل.الشيخ

ننالطالب يك خن .: ذا



خطب جماعمة:الشيخ يتخما نن  يكم كريمن،  خن همذا تخمماطب ذك  نقول: ذانكممن، ذا
نن، في القرآن:  يك خن ذنههي فيههه ((إناث، ذا نن تت كم تل ذذلكا ن الههذي  )) قالت فهه

لكن هنا في الية المشممار إليممه مفممرد مممذكر، نعممم المشممار إليممه مفممرد
نل يمما ذرا إلممى جماعممة إنمماث. يمما خشممي يم خطب جماعممة ذكممور  كخمما مذكر، طيب 

عيسى!
. تلكم:لطالبا

تلكم صح؟ تلكم أو أولئكم؟ طيب يصلح هممذا وهممذا، طيممب هممل :الشيخ
كطب يعنممي كسممب المخمما كطب أن يكون الضمير علممى ح الفصح في المخا
جماعة ذكور إذا كان المخماطب جماعمة ذكمور، وجماعمة إنماث إذا كمان
كرد مفتمموح ننى إذا كان المخاطب مثنممى، مفمم كث المخاطب جماعة إناث، وم

ذرا، مفرد  نك كذ كطب م كطب مؤنثمما؟ أومكسممورإذا كان المخا  إذا كممان المخمما
ذل: نقول..الفصح أن يكون بلفظ الفراد دائما؟   أن: فيه ثلث للغات: أو

ذممما، ذيمما أن يكممون بالفتممح دائ ذقا هذا واحد، ثان كطب مطل يكون باعتبار المخا
ذثمما أن يكممون ذثا. أن يكون بالفتح دائما يعني للمفممرد بفتممح للمفممرد، ثال ثال
ذقمما، كممم بالفتح لمفرد في المممذكر، وبالكسممر لمفممرد فممي المممؤنث مطل

لل؟ طيممب الللغممة الولممى وهممي المشممهورةزيممن ...هممذه؟ ثلث للغممات   و
ذدا خطب مفممر ذقما: تخمما كطب مطل الفصحى: أن تكون الكاف بحسمب المخمما
ننى ذلكما، جماعة ذكور ذلكممم، خك، مث كك، مفردة مؤنثة: ذل خل كذ مذكر تقول: 
ذحمما فممي كلممه مفممردا مفتو ذيمما: أن تجع لن، هذا الفصح، ثان يك جماعة الناث ذل
ذدا أو مثنممى أو جمممع يب مفر خط كت تخا ءء كن كك سوا ذقا فتقول: ذل نكر مطل المذ
ءء كنممت خك سمموا ذرا، وتقممول فممي المممؤنث ذلمم لكن بشممرط أن يكممون مممذك
ذحمما بصمميلغة كلممه مفتو تخاطب واحممدة أو جماعممة أو مثنممى، الثممالث أن تجع
ذل أو امممرأة ءء كنت تخاطب رج ييا خاطبت فتقول: ذلك سوا ذما أ كر دائ نك المذ

ذلكههم اللههه ((جماعة أو مثنى أو مفرد، نعم، هنا يقول الله عز وجممل: 
.() المشار إليه ما نوعهذلكم المشار إليه في الية )()) ربكم

 ...:الطلب
كطب جماعة لن الله :الشيخ المشار إليه مفرد ايش بعد؟ مذكر، والمخا

ذعا  يب الناس جمي خط رن)) ذلكم الله ربكم ((يخا كلممق علممى معمما رط لب ي  الر
نن فبر فالربوبية معنمماه أ كد كثيرة في الللغة العربية منها: الخالق المالك الم

فبر ولهذا قال:  كد خلك م ءق ما خل ته الملك ((الله سبحانه وتعالى خا  جملة)) ل
كم فيها الخبر للدللة على الحصر يعني: لممه وحممده الملممك دون فد يق خبرية 
رلممك يم كيممان، و رع كوات وال نذ يك ال رل يك المطلق الشامل لله وحده، م رل غيره، الم



التصرف في هذه العيان، فهو مالك لكل مخلوق، وهو المتصممرف فممي
نن اللممه عممز وجممل لح الحصممر مممع أ خص فل مخلوق، طيب فإذا قلت: كيف ي ك

خره فقممال:  كك للغيمم رلمم كت الم إل علههى أزوالجهههم أو مهها ملكههت ((أثبمم
والههذيا ن (( وقممال: )) أو ما ملكتههم مفههاتحه (( وقممال: ))إيمانكم 

ذتاب مما ملكههت إيمههانكم ذك كك للغيممره )) يبتغون ال كت الملمم وأن فممأثب
نن يه الول أ تقول: إن هذه الجملة فيها حصر فالجواب من وجهين: المموج
ذل نيممد بحسممب الشممريعة فأنمما مث رلممك مق يم ذقا بل هممو  ذكا مطل ككنا ليس مل رل يم

 لكن ل أملك أن أتلفها هل أملك أن أتلفها؟ أبممدا؛ لنالحقيبةمالك لهذا 
 لكممن هممل أن أملممك أنمثلحممرام علممي أن أتلفهمما، مالممك لهممذه البعيممر 

 والله ودي أجرح البعيممر هممذا ممما أملممك...أعذبها هل أملك أن أجرحها، 
خذن الشرع بالوسم وسم البعيممر مممع رن من الشرع، ولهذا لما أ هذا إل بإذ
از، خذن بإشعار البمل والبقمر فمي الهمدي ج نما أ كل أنه مؤذ لها مؤلم جاز، و
فكين فممي الهممدي حممتى فسمم نق السنام بال كش يي تعرفون الشعار؟ الشعار أن 
كرف ييعمم خجلد، وش الفائدة مممن هممذا؟ الفائممدة  رعر وال نش ندم على ال خسيل ال ي
فلممد البممل والبقممر يرها البمل والبقممر ونق خع رشم ين أن هذه همدي ولمذلك نحممن 
ذرا يقول ما كنم ما فيها إشعار فيها تقليد فقط، نعم، وكأن ياس واللغنم، اللغ
فلممق فيهمما النعممال كدة فممي العنممق نع كل خق كضع عليهمما  هو التقليد، التقليد أننا ن

كرب، خق كذان ال فطعة وآ كق رربممة، آذان ..القديمة المت خق رربة واحدها  خق  معروفة، ال
كرب يعني قطع القرب يتعلق بها، خق على هذه البعير أو البقرة أو نعلقه ال

ردي؛ لن النعال المتقطعة وقطع القرب تدل الشاة لماذا؟ ليعرف أنها ه
على ايش؟ الرثاثة والفقر إشارة إلى أن هذه للفقممراء لكممن قصممدنا أن

نل مطلق نيد و نن ملكنا للشيء مق ؟ملكنا – نعود إلى الصل – أ
 . مقيد:الطلب
خصر :الشيخ رلك قا يم ذيا أنه  نيد أي نعم، ثان ذل، فأنمما مثل مق خم يعنممي ليممس شمما

أملك هذه الحقيبة لكن أنت ل تملكها، وأنت تملممك هممذا الكتمماب وأنمما ل
رلممك يم رلك الله عممز وجممل فممإنه  يم ذذا فهو ملك قاصر ل يتعدى، أما  يكه، إ أمل
لم شامل أليس كممذلك؟ مطلق يتصرف في ملكه كما يشاء وهو ملك عا
نل ل؟ أليممس الله عز وجل ينزل المراض وينزل الجروح في مخلوقاته و

 النسان يظهر فيمه جمروح تمؤلمه وتزعجمه وآلم فمي أعصمابه وفمي...
ذعمما ول عظامه لو أن أحدا من المخلوقين أراد أن يفعل ذلك لكممان ممنو

ل يسأل عمهها يفعههللكن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء ((  يجوز
ذذا الله هو الرب وهو الذي له الملك وهذا الملك وهم يسألون .. ))، إ



شامل للعيممان والممذوات وشممامل للتصممرف فيهمما، ومنممه التصممرف فممي
نل من الله عز وجل ويجب أن نؤمن نلقى إ كت يت الحكم فالحكام الشرعية ل 
ءء كان ذلك في العبادات أو في المعاملت ونطبق جميع أحكام الله سوا
كدة كق الجميع، فإن قممال أحممد مممن النمماس: العبمما فب كط أو الحوال يجب أن ن
لق النسان له كرع، والمعاملة ح لق الله فهي بيني وبينه ول أتجاوز ما ش كح

يحكممم أن يتجاوز الشرع خدل عممن شممريعة اللممه إلممى  فيها فأنا لممي أن أعمم
نل ل ؟الطواغيت يجوز و

 يجوزل :الطلب
لق اللممه خمماص... انتبممه يمما أخ! :الشمميخ  .. الممبيع والشممراء ... العبممادة حمم

لمصلحة فأي من البيع والشراء يتفق مممع المصمملحة والكسممب فلممي أن
كله ربا غش مكممر كممل شمميء، واش عليكممم منممي؟ هممذا تصممرف لنمما، أفع

ذلكههم ((المسجد لله والوطن للشعب أو للجميع ما عليكم منا، نقول: 
 ليس لحد ملك؛ الملك لله عز وجممل يتصمرف)) الله ربكم له الملك

يخل فممي ذلممك، يل وحرمة وإيجابمما ول أحممد يممد خح في هذا الملك كما يشاء 
كمممل بالشممرع فممي العبممادات وينكممر الشممرع فممي والممذي يقممول هممذا ويع
المعاملت نقول: إنه كافر مرتد عن السلم ل يجوز إقراراه علممى هممذا

إن الذيا ن يكفرون بههالله ((الشيء؛ لن الله سبحانه وتعالى يقول: 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بيا ن الله ورسله ويقولون نؤما ن
لل * ببعض ونكفر ببعض ويريههدون أن يتخههذوا بيهها ن ذلههك سههبي

 فاليمممان ببعممض الرسممل دون بعممض)) أولئك هم الكههافرون حقهها
كاليمان ببعض الشريعة دون بعض؛ لن الول تجزئة في الرسممل وهممذا
خزئة في المرسل بممه ول فممرق، فالممذي يممؤمن ببعممض الكتمماب ويكفممر تج
كت أنممه مممن ببعض هو في الحقيقة كافر في الجميع لننا نقول: لو سمملم
يع رر كت به فهو كفر بممالجميع، وشمم الله وأنه شرعه ما كفرت به، فإذا كفر

خطورة المر فممي كممثير مممن بلممدان نأخذ الله تعالى ل يتبعض، ومن هنا
رون أن هممذه كر فكمون فيما بينهم غير شممريعة اللممه ويمم كح يي المسلمين الذين 

كوم  رق مصالح عبممادلالقوانين الوطضعية الطاغوتية أفضل من شرع الله، وأ
الله مممما شممرعه اللممه، نسممأل اللممه العافيممة، وهممذا بل شممك نقممص فممي
كدث ءب لديانهم، كيف يكممون هممذا الوطضممع الطمماغوتي المحمم عقولهم وذها
كضل وأنفع للعباد من شرع الله عممز وجممل لي على العقل القاصر أف خن رب الم
لي كممما يرشممدهم، أ خل الذي شممرعه لعبمماده وهممو أعلممم بمصممالحهم وأحكممم 
ذل عن أن يكون عنده إيمان ل يمكن أبدا أن يممدور إنسان عنده عقل فض



ركره أن هذه الحكام الوطضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد اللممه خف في 
ذلمن شرع الله إل نب ذنا والعياذ بالله، وما ذلك بلغريب على بنممي مخ  ومجنو

يل هممؤلء فممي السممفه، رث خم آدم كالذين كانوا يعبدون الحجار في الجاهلية 
يموها على شريعة الله، طيب والقممول ند ذضا عبدوا آراء غيرهم وق هؤلء أي

رلق صح؟ بأن الدين لله والوطن للخ
 ل، غير صحيح.:الطالب
ءأ ظاهر، يقال: الدين لله والبلد لله  :الشيخ نن الرض للههه ((هذا خط إ

 ما هي لك، الرض لله والشممعب للممه)) يورثها ما ن يشاء ما ن عباده
والدين لله وكل شيء هو لله، وإذا كممان للممه فممالواجب علينمما أن نسممير

 نعم .على هدي الله، والله الموفق
خضممها علممى.. كمممل بع يج نل عاطفة من بمماب عطممف ال  الواو إما استئنافية و

الههذيا ن (()( خبره، وقوله: يملكون ما)( مبتدأ وجملة )(الذيا نبعض ()
 قممال المؤلممف: " تعبممدون " لن الممدعاء عبممادة)) تدعون مهها ن دونههه

ذل فيها دعاء وهممي كدته الدعاء كالصلة مث ين عبا نم والعابد لله عز وجل تتض
نن العابد ماذا يريد؟ الفوز بالجنة ذء بلسان الحال؛ ل عبادة، وقد تكون دعا
والنجاة من النار فهو وإن لم يقممل: أسممألك الفمموز بالجنممة والنجمماة مممن

ذذا  نن الممدعاء...النار فهو ل يريد إل ذلك، إ  بلسان الحممال ولهممذا نقممول: إ
 بعممد)) إن الذيا ن يستكبرون عا ن عبادتي ((عبادة قال الله تعالى: 

نن)) وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ((قوله:  لل هممذا علممى أ ، فممد
 قممال)) والههذيا ن يههدعون مهها ن دونههه ((الممدعاء عبممادة، هنمما يقممول: 

نما بالعبادة كالركوع للصنم والسجود فعل المؤلف: " يعبدون " يعبدون إ
كء مسممألة ل خر له وما أشممبه ذلممك، أو يممدعونه دعمما رذ نن للصنم والذبح له وال

ختهم دعمماء عبممادة فيممأتون إلممى الصممنم وإلممى القممبر ويسممألونه حاجمما
 دعمماء المسممألة ودعمماء))يدعون  ((، فشمممل قمموله: مويسممتلغيثون بهمم

يء مسألة لكن بلسان الحال، طيممب، العبادة، وقلت: إن دعاء العبادة دعا
كيف يدعون هؤلء؟ أقول: يدعونهم يدعون هذه الصنام علممى وجهيممن:
يء العبادة دعمماء بلسممان الحممال، إما بدعاء مسألة وإما بدعاء عبادة، ودعا

فبر اللممه )) ما ن دونه ((قال: "  يم الصنام " الصنام تارة يع يه خره و أي غي
عبر عنها بصمميلغة عنها بصيلغة المؤنث وتارة يعبر عنها بصيلغة المذكر هنا

 هذا للمذكر العاقممل، وإنممما وصممف)) الذيا ن يدعون ((المذكر العاقل 
خرها على أكمل خذك لزل مع هؤلء العابدين لها و كن نت هذه مع أنها جماد ميتة لل

 كونهمما مممن ذواتحال يعتقدونها فيها، يعني هي مع كمالها على زعمكم



ذئا، قممال: العقل )ذمهها ن )()) ما يملكههون مهها ن قطميههر (( ل تملك شممي
وب بفتحمة مقمدرة علمى ( زائدة ولهذا نقول: قطميمر مفعمول بمه منص
آخره منع من ظهورها اشتلغال المحل بحركة حرف الجممر الزائممد أي مما
خلفافة من ورق " وسبق لنا أن ذرا، نعم، القطمير يقول: "  يملكون قطمي
يب بها المثممل فممي الحقممارة: قطميممر، ونقيممر، في النواة ثلثة أشياء يضر

. )) ذما ن قطمير ((وفتيل، قال: 
ذئا - قمموله:  إن تدعوهم ل ((ويممدل علممى هممذا - أنهممم ل يملكممون شممي

)( هذه شرطية، وفعل الشرط تدعوهم وهوإن )()) يسمعوا دعائكم
مجزوم بحذف النون، وجواب الشرط ل يسمعوا دعممائكم وهممو مجممزوم
ذضا بحذف النون، يعني هذه الصنام إن تممدعوهم ل يسمممعوا دعممائكم، أي

؛ لنها جماد قال اللممهوالو تدعون هذه الصنام إلى يوم القيامة ما سمع
ما اسههتجابوا ((فرطضا "   قال المؤلف: ")) ولو سمعوا ((عز وجل: 

 ما أجابوكم، يعني لو سمعت هذه الصنام دعائكم ما اسممتجابت)) لكم
ءء قلتم: يا لت! يا عزى! يا يعوق! يا يلغوث! يا لكم، أي ما أجابتكم، سوا
كعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول: نعممم ممماذا تريممدون؟ ل، خم ذرا! لو س نس

ذضا، حتى لو سكتت ما   لكم شيء ولهذا قال:..ول تعطيكم المطلوب أي
 يشمممل السممتجابة بممالقول بممأن تقممول هممذه)) ما استجابوا لكههم ((

الصنام: ماذا تريدون؟ والستجابة بالفعل وهي إيصممال المطلمموب إلممى
همممؤلء الطمممالبين، ل تسمممتجيب ل همممذا ول همممذا، وقمممال المؤلمممف: "

 فاسههتجاب(( أي أجابوكم " مثل قمموله تعممالى: )) استجابوا لكم ((
 )) أي فليجيبوني،فليستجيبوا ليأي أجابهم، نعم، ((  ))لهم ربهم 

وأمثال هذا كثير، فالستجابة هنا بمعنى الجابمة، أي أن همذه الصمنام ل
ويوم القيامههة((  شف زد علممى ذلممك " )) ويوم القيامة ((تجيب، 

يؤون منكممم ))يكفرون بشرككم  نر بإشممراككم إيمماهم مممع اللممه أي يتممب
ذذا انتفممى عنهمما إجابممة الممدعاء، ومممع ذلممك ليتهممم يكم إيمماهم " إ خت ومن عباد

فرها، يوم القيامة فممي هممذا الموقمف العظيممم المشممهور خلموا من ش (( س
يؤون منكم وهذا غاية ما يكون من الخذلنيكفرون بشرككم نر  )) ويتب

ي ج ما يكونون إلى النصر والعممزة وهممؤلء لن يوم القيامة الناس فيه أحو
للهم، كممما قممال اللممه تعممالى:  خذ يت ويوم القيامههة ((الصنام يوم القيامة 

لضا (( إبراهيممم:  .. يقممول)) يكفر بعضكم ببعض ويلعا ن بعضكم بع
ذة بينكم في الحياة لنا مود وقال إنما اتخذتم ما ن دون الله أوثا
ذعهها ن بعضههكم الدنيا ثم يوم القيامههة يكفههر بعضههكم ببعههض ويل



لضا ومأواكم النار وما لكم ما ن ناصريا ن   في هذه الية دليممل))بع
ذيا وتزيد عابديها..  ذعا لعابديها هذي واحدة، ثان أن هذه الصنام ل تملك نف

ذنا في الموطضع الذي يكونون فيه أحممو ج ممما يكونممون إلممى العممز كل رذ يخ يل و يذ
)) ويوم القيامة يكفرون بشرككم ((والنصر، 

تئك مثههل خههبير ((ثممم قممال:  يب ير ك بممأحوال)) ول ين  ول ينبئممك أي يخممب
كرين  تل خبير ((الدا كث ذم )( هممذهينبئك ولعالم وهممو اللممه تعممالى، )( )) 

ءد بأخبار هؤلء سواء في الدنيا أو الجملة الخبرية منفية يعني ل ينبئك أح
في الخرة وقممول المؤلممف رحمممه اللممه: فممي الخممرة بممأحوال الممدارين،

 فسممرها علممى ممما هممي عليممه، يعنممي ل ينبئممك بممأحوال الممدنيا ...يشمممل
رثممل خم والخرة وما يكون لهؤلء العابدين من هذه الصممنام ل ينبئممك أحممد 
رلنا من الخبير بالحوال لقيل: اللممه، وهممذه خئ يس كمن هو خبير بالحوال، ولو 
كرى المثل عند العممرب: إذا أرادوا أن يؤكممدوا الشمميء رس الجملة سارت م

خر سممقطت، خبيمم ذنا يقولون: على الخ يل خبير أو أحيا رث خم يعنممي قالوا: ل ينبئك 
خخممبرة، إذا كممان ل ينبئنمما يدر عممن  أنك وصلت إلى العلم اليقين الممذي يصمم
خديها فهممل يليممق كأنا بحال هذه الصنام مع عابمم يل خبير وهو الله وقد أنب رث خم

  بنا ونحن عقلء


